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DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS PARA NOMEAÇÃO 
(INSTRUÇÕES AO CANDIDATO) 

 

 1° Passo: Quando convocado, o interessado deverá providenciar os seguintes exames laboratoriais 
e de imagem na rede pública ou privada de sua preferência e com recursos próprios, observando a data de realização dos 
exames para avaliação médica:
RELAÇÃO DE EXAMES: VALIDADE DO EXAME

        TODOS OS CARGOS:

1. Hemograma com contagem de plaquetas ou 
frações (eritrograma, leucograma, plaquetas) 

2. Dosagem de Ureia (sangue) 
3. Dosagem de Creatinina (sangue) 
4. Dosagem de Glicose (sangue) 
5. VDRL 
6. Dosagem de Colesterol total e frações (sangue) 
7. Radiografia simples do tórax, e, PA e perfil, com 

laudo. 
8. Eletrocardiograma (ECG), com laudo. 
9. Atestado médico de sanidade mental (emitido por 

psiquiatra)  
 
 

90 dias 
 
90 dias 
90 dias 
90 dias 
90 dias 
90 dias 
180 dias 
 
60 dias 
60 dias 

 
 

 

NA ÁREA DA SAÚDE É NECESSÁRIO ACRESCENTAR OS EXAMES ABAIXO: 
  

RELAÇÃO DE EXAMES 
 

10. Hepatite B – HbsAg (AU, antígeno austrália) 
11. Hepatite B – Anti-Hbs (anti-antígeno de superfície) 
12. Hepatite B – Anti-Hbc - IgG (anti-core IgG ou 

Acoreg) 
13. Hepatite C – Anti-HCV 
 
+ carteira de vacinação atualizada 

 

VALIDADE DO EXAME 
 
90 dias 
90 dias 
90 dias 
 
60 dias 

NA ÁREA DE RADIOLOGIA É NECESSÁRIO ACRESCENTAR OS EXAMES ABAIXO: 
 

RELAÇÃO DE EXAMES 
 

14. Hormônio Tireoestimulante (TSH) 
15. T4 livre (Tiroxina livre) 
16. Hormônio gonodotrófico coriônico (Beta-HCG) – 

APENAS PARA MULHERES 
17. Espermograma (caracteres físicos, pH, 

fluidificação, motilidade, vitalidade, contagem e 
morfologia) – APENAS PARA HOMENS 

 

VALIDADE DO EXAME 
 
90 dias 
90 dias 
10 dias 
 
45 dias 

+ carteira de vacinação atualizada

NA ÁREA DE NUTRIÇÃO, SE HOUVER MANIPULAÇÃO DE ALIMENTOS, ACRESCENTAR: 
 
RELAÇÃO DE EXAMES 
 
18. Parasitológico de fezes 

 

 
VALIDADE DO EXAME 
 
90 dias 
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OBS: A não apresentação de qualquer dos exames solicitados implicará na não emissão do 
Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) 
 

 O exame admissional é uma avaliação de saúde na qual podem ocorrer situações que exijam maior 
esclarecimento através de exames que podem ser solicitados pela perícia. Pelo exposto, é importante que o 
candidato atenda ao agendamento de seu exame admissional, evitando que haja qualquer impedimento na 
data da posse. 
 
 2° Passo: Depois de concluído todos os exames citados acima, é preciso agendar a Perícia Médica 
nos telefones (91) 3201-7541/3201-8307. A Junta Médica da UFPA- SIASS, está localizada no Espaço 
Cultural “Vadião” do Campus Básico do Guamá, situada na Avenida Augusto Corrêa, nº 01 – Bairro: 
Guamá. CEP: 66075- 110, Belém-Pará. No dia agendado para entregar os exames é preciso comparecer 
antes na Coordenadoria de Seleção e Admissão/PROGEP, localizada no 1° andar do prédio da Reitoria 
situado em frente ao Espaço Cultural “Vadião”, para receber o memorando de encaminhamento para a 
referida unidade. Após análise, o médico emitirá um laudo que deve ser entregue com os demais 
documentos. A não apresentação de qualquer dos exames solicitados implicará na NÃO EMISSÃO 
do Atestado de Saúde Ocupacional (ASO). 
 
 3° Passo: Providenciar cópias autenticadas ou originais e cópias para simples conferência dos 

seguintes documentos:
1. Documento de Desligamento do último emprego (Rescisão Contratual, Exoneração, entre outros) ou, 

nos casos que podem acumular cargo, a declaração da instituição informando a carga horária; 
2. Comprovante de Residência - Conta de Luz, Água ou Telefone; 
3. Título de Eleitor e quitação eleitoral, expedida através do site http://www.tse.jus.br; 
4. Carteira de Identidade/ Registro Geral; 
5. Cartão de Identificação do Contribuinte (CPF); 

6. Certificado de Reservista para o sexo masculino, exceto se for estrangeiro com visto permanente; 

7. Certidão de Nascimento e CPF dos dependentes para fins de Auxílio Pré-Escolar (até 6 anos) e/ou 
Imposto de Renda; 

8. Cartão de Inscrição PIS/PASEP, caso tenha este documento; 

9. Comprovante de Conta Corrente (cópia de extrato ou cartão comprovando os dados da conta), caso 
tenha este documento. Informamos que a UFPA aceita somente contas correntes pessoais dos 
seguintes Bancos: Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Santander, Bradesco e Itaú. 

10. Certidão Negativa de Antecedentes Criminais, expedida através do site http://www.tjpa.jus.br. 
11. Passaporte com visto de permanência, caso seja estrangeiro; 

12. Comprovação dos pré-requisitos exigidos no edital de abertura de inscrição – o diploma de graduação, 
o(s) título(s) de pós-graduação e histórico escolar; 

13. 1 foto 3x4; 

14. Para os cargos de técnico-administrativos: Certificado de escolaridade, registro no conselho de 
classe e os pré-requisitos do cargo, conforme exigência do edital do concurso (original e cópia); 

15. Preencher os formulários que estão em anexo. 

 4° Passo: Agendar presencialmente ou pelos telefones (91) 3201-8037/8324 a data e o horário para 
entregar o laudo médico da UFPA e os documentos citados acima à Coordenadoria de Seleção e 
Admissão/DDD/PROGEP.

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

http://www.tjpa.jus.br/

